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·tt1tr.nr. 5b• Kongens L7Dibl
Ey -og Sogn Il.fi. matr.nre.

,

•

Afskrift. REG. NR. /~J~
Anmelder,
Ekspropriationskommissionen 1 h. 't.
nr. 595 af 13. november 1940.
!onegede 21111, th. København r..

Bes'temme18er,
somved ekspropriation 1henhold til lov nr. 595 at l'. november
1940 efter reglerne i forordning at 5. marts 1845 1anledning
af anlægget af en gangeti fra Pugleva4 til Borrebakken <_ep ø

!!.l,c~~~?:.~~~J.~.2ftJ 80m8ervitut er pålagt nedennævnte matr.
nre. af Kongens Lyngby Bl 1 Kongens Lyngby og Lundtofte Sogne,

aåledes Bomvist på vedhæftede kort og som vil være at sikre
gennem tinglysninge

I4atr.nr. 5be .54d .sPn

og y Cl Kongens Lyngby

.:By og Sogn.

Der pålægges de med lysegrøn bræmme
PQ vedhæftede kort ind tt:t~ede areale,r at
disse matr.nre. servitut om fredning •

Servitutten lyder Bom følgere
l) Arealerne fredes således, at tilstanden

ikke ma forandres, n!eD de skal udelukkende
kunne udnyttes på samme mAdeBom hidtil •

2) Det er I'J8vnlig forbudtl
a) at optere bygninger af enhver art,

herunder boder, skure eller anbringe
andre indretninger, der kan virke
misprydende, herunder ledningsD8ster
og lign.

b) at foretage afgravning eller op-
fyldning af det naturlige jordsmon elle~
at henkaete affald derpL.

,) Det er uden fredningsmyndighedernes 'til--
ladelse torbudti
a) at fjerne eller udtynde den på arealet

stående beplantning af træer og buske, I

b) at foretage beplantning af arealet
udover vedligeholdelse af den eksi-
sterende.
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c) at anlægge ve~e eller stier eller at
tilstå trediemand ve~rettigbeder over

• arealet •
• ) Hegn skal være af fletværk eller tråd.

Påtaleret har etateministeriet, fred-
ningsnævnet for KøbenhavnsAmt og Lyngby-
faarbæk kommune.

Matr.nr. SCU,5gt.5gø

og 51!! Kongens Lyngb7 By.
jundtofte Sogn.

Der pålægges 4e med lysegrøn b~.
pl vedhæftede kort iDdtegnede arealer at
disse matr.nre. servitut om tre4D1ng.

Servitutten lyder .om følgerl
l) Arealerne fredes .Aledes, at tilstanden

ikke må forandres, men de skal udeluk-
kende kunne udnyttes på sammemAdeBom
hidtil.

2) Det er navnlig forbudtl
a) at optøre bygninger at enhver art her-

under boder, skure eller anbringe
andre indretninger. der kan virke m1e-
prydende. herunder ledningsmaeter og
lign.

b) at toretage afgravning eller optyldniD8
at det naturlige 3ordsmon eller at hen-
kaste affald derpå.

,) Det er uden fredningsmyndighedernee til-
ladelse forbudt I

a) at fjerne eller udtynde den på arealet
stående beplantning af t1'll!er og buske,

b) at- foretage beplantning at arealet
udover vedligeholdelse af den eksiete-
rende •.

c) at anlægge veje eller etier eller at
tilstå trediemand ye~rettigheder over
arealet.

4) Hegn skal 'Y.re af fletværk eller tråd.
Påtaleret bar etatsministeriet, tred-

ningsnævnet tor Københavns bt og Lyngby-
!'aarbæk kOmmw1e.

a

I

•
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\ \-rtr•nr• 199 Kongens

Lyngby By og Sogn.

•

Der pålægges dette matr. nr. eerY1 tut
om fredning.

Servitutten lyder som følgerl
1) Der gives almenheden adgang til at færdes

og opholde sig på arealerne.
2) Arealerne frede. således, at tilstanden

ikke må forandres, men de akal udelukken-
de kunne udnyttes på samme mAde som hidtil

,) Det er rJavnlig forbudt I

a) at opføre bygninger af enhver art her-
under boder. skure eller anbringe
andre indretninger, der kan Virke mis-
prydende, henmder ledningømaster og
lign.

b) at foretage atgravniD8 eller opfyld-
ning af det naturlige ~ord8mon eller
at henkaste affald derpå.

4) Det er uden fredningsmyndighedernea til-
ladelse forbudtl
a) at f~erne eller udtynde den på arealet

etlende beplantning af træer og buske,
b) at foretage beplantning af arealet ud- I

over vedligeholdelae af den eksiste-
rende,

c) at anlægge veje eller atier eller at
tilstå trediemand ve3rettigheder o?er
arealet.

5) Hegn skal være af fletværk eller tråd.
Påtaleret har statsministeriet, fred-

ningsnævnet for Københavns Amt og Lyngby-
!aarbæk kommune.

Der pålægges dette matr.nr. servitut
om fredning.

Servitutten lyder som følgerl
l.) Der gives almenheden adgang til at færdes

og opholde sig på arealerne.
2) Arealerne fredee således, at tilstanden

ikke _ forandres, men de akal u.deluk-
kende kunne udnyttes på samme måde aom
hidtil.

I

Matr.nr. 200 Kongens LyngbyBy. Lundtofte So~
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Matr.nr. 5dd Xongenø Lyngby
By og Sogn.

•
•

-~ -
,) Det er navn11S forbudt.

a) at optøre bYsn1nger at enhver art,
herunder boder, akure eller anbringe
andre lndiJetninger. der kan virte ma-
prydende t heZ'Wlder ledniDgsDI8øter og
lign.

b) at foretage afgravning eller optyld-
ning at det naturlige ~ordsmon eller
at henkaøte affald derpA.

4) Det er uden fredningsmyndighederne. til-
ladeløe forbudt.
a) at t~erne eller udtynde den på arealet

stående beplantning at træer og buske,
b) at foretage beplantning af arealet

udover vedligeholdelse af den eksiste-
rende,

c) at anlægge veje eller stier eller at
tilstå trediemand ve~rettigheder over
arealet.

5) Hegn skal være af fletværk eller tråd.
Påtaleret har statøministeriet, fred-

ningslJævnet for Xebenhavns Amt og Lyngby-
faarbek kommune.

Der pålægges dette matr. nr. sålydende
servitut •

l) I en bredde af 5 m fra den på matr.nr. 200
Kongens L)TngbyBYt Lundtofte Sogn, etående
skov er det forbudt.
a) at opfere bygninger, boder, akure ellex

anbringe andre indretninger. som kan
virke m,1øprydende,

b) at foretage afgravnine; eller optyldn11lf!
af det naturlige ~ordsmon eller at hen~
kaste aftald derpå,

2) Hegnet mod skoven økal være af fletværk
eller tritc!.

Påtaleret har statsministeriet Ol L~-
by-Taarbæk kommune.



I4atr.nr. SfI'f og SPh
~ens Lyngby EJ.Whdtofte Sogn.

ltr. nr. Sah, Sbe,Sdd, sPnOl!

~o Kongens Lyngby By og
P - q;n.

Jlatr.nr. Shg Kongens Lyngby
By, Lundtofte So~

-~
Der pålægges 41sse matr.nre aAlydeDdI

eerv1 tut 1

l) I en bredde af S m ~ra den på matr.nr. 200
ømat. stående skov er det forbudtl
a) at opfere bygninger, boder, .kure ellll

anbringe andre indretninger, lom kan
Yirke m1ep ryd ende ,

b) at foretage opgravning eller opfyldning
af det naturlige 30rdsmon eller at hen-
kaste affald derpå,

2) Hegnet mod ekoven skal vllre a~ fletværk
eller tråd.

Påtaleret bar statsministeriet og Lyng-
by-faarbæk kommune.

Der pålægges disse matr.nre. servitut
om byggelinie i en afstand a~ 10 m fra sti-
anlæggets midte.

På det af byggelinieservitutten omfat-
tede areal må der ikke opføres bygninger,
boder, ekure og lign. Ejheller må der uden
statsministeriets tilladelee opføres noget
udsalgssted på nævnte areal.

Påtaleret bar statsministeriet Ol LYDg-
by-Taarbek kommune.

ner pålægges d1sse matr.nre. serv1tut
om bygge11nie i en afstand a1 10 m fra 8ti-
anlæggets midte.

På det af byuelin1eservitutten omfat- I

tede areal må der ikke opføres bygninger,
boder, skure og lign. E3heller ml der uden
statsministeriets tilladelse opføres noget
udsalgseted på ~nte areal.

Pltaleret har statsministeriet Ol Lyng-
by-Taarbæk kommune.

Der pålægge. dette matr.nr. eery1tut
om byggelinie 1 en afstand af 7 11fra IItl-
anlæggets midte.

På det af byggelinieserv1tutten om-
fattede are~l må der ikke opføres bygninger,
boder, .kure og lign. Ejheller må der uden
etatsm1n1steriets tilladelee opføres noget
udsalgseted på nævnte areal.
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I

Påtaleret har statsministeriet og J,JIlI-
bl-l'aarblBk kOlllDlW1e.

Der pLlægges 418se matr.nre. sern tu't
om byggelinie 1 en atstand at 8 11 fra eti-
anlæggets m1dte.

På det at bygge11n1eserYitutten omfat-
tede areal må der ikke opføres bygninger,
boder, skure og lign. E3heller Då der uden
statsministeriets tilladelse opføres aoget
udsalgssted på mævnte areal.

Påtaleret har etatsm1n1steriet og
Lyngby-Taarbæk kommune.

Ekspropriationskommiseionen 1henhold til lov nr. 595 af l'.
november 1940,

Kebenhavn, den ll. august 1949.
p .x.V.

(sign. ) Poul Andersen.

•Jfatr.nr. 5hk• 5hq og 201
Kongens L7D8bl By, Lund-tofte Bogn.

Indført 1 dagboien for retskreds nr. 2, Københavns Amt. nordre
Birk, den 12. august 1949.

Lyst.
(Havn ulæseligt.)

•
e Afskriftens rigtighed bekræfteø.

El:spropriat ior.s!:cm m ission en
I Henhold til lov fif 13. November 1940

om Stianlæg m. v.
Adr. TOiVegade 21Ill th., København K.

J(CUU1 Ul-+1
o. fl/)-?
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REG. NR. ,,/~-t~

~tr.ar. ,8 • tl~
a.. 51". l'~biIt &o~

Aaa.:tl~er.
~pro,r1e~lo88k~ ••loD~.1h~L~ol~\11 10. flf l:~. SOV_HI' 1940 _ aU·
aal4lBl .. Y.
Atlr. lIDt!'1Jul11nk ten te l., tlot.!1olM-

eat!e lO, E. .

Ikte toaat}18o ..,
eom ne eOl'ropr161.101l .. h.ahol1 U1 lOY ar. 59~.t 13. aoYoahr
1~4) etter rvrl.1"Do .. toro:r~a1..Ar af S. anni 1945 .. aal~tla1-~ Id
aal·S(0t at en (!el af eUdlsf, ar. 12 (to~.t1 Or. o"alenJ _11011--~....----'_.
~tdI.P61l Ol VIlft~1~Pf11tl[1)brolj.)eoa .errt tut .r pUtlgt .,:dle-8DIl'l'lue
_tr.are. at Jerua B1. Ye~""8oga, .tj,l·H~oa •• ftf;t ,~ Y\l4hÆtt.Gde kori.
Ol •• '1'51 ftrc .t $lkl"4il (/'OM.". tla.t1Jea1.~•
• tr.er. ,. Ba". B.7. !'~r pU~ff:et d.tt.e Mtr. I.U". f.ltea().

Y&~laæktotJ\e aen! tut os fftdll1ar,.
1) Ar9alet tr.d ••• al.de •• et tl1~tnft'••
,~ "et ikke a' fO~"'f •• det ak4'tl
.~elukke8t.ku4~ G~.,~ia.p~ C~ .~!e
.011 h1~W•
2) l1~t er 1UYD11,t' fol""""

a) et .p1'.n ';tftlla1~J" .1 eDbnr art.
hGraa1er~~e7t .kure al10r aD-

tlrie,. "~N~"~aeeJ". ".1' kd
ft!"kø 1I1.,Ty'Cleado.b~naa·".r le"-
a.1a~ ..... '.J" Ol" 11-.

" at torotage a1'gnft1at. epfJlda1ae
eUlr oP,l.~lAil at t!.' _.r11".
~OM".eller et ".au.te attal~,...,1,

el ~ •• ,"1la1Il~ltt1o~.",it. tl1.
1a~.1.. et t~e~e eller .~tya~e~••
p~.al"ODlo' .t~...~.k'Youll.1at .t
',..r, ._te Ol 14,\1•• 01. b.,.,

•
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II) .~.atn~A1~.~lfd1$~erD,:,a '11-
1.·181•• at toreb". ~plaAtA1.., at
analot ll~oyor "~11phol··øl•• at
~.a .b1a\~J'\Iftit••

•) .~8atnt!Il1~G~1r;bo~"ra~& tl1-
1.~.1•• at aal.re« ~~e eller atter,
ellerat t11~tl'rødl~~~~ y~~røt-
tlrl&c~'.r O~ ~r are41e'.

1":'\810"\ l'wr .~~....1 .'at.=1ft1.1.~r1.t
Boa t"'.t<!A1I1fJ1~ot tor tebtll~ dt,
bv·)!" tCI!" ~l.l •

r"l",~l.zt~fi".tt.e Mtr.er ••• "1tut
.. 'b1r.re1lll1e 1 eD a.f.tftJl-'J at '. ,?~ • tre
.t1aa1}'};,,,ete 1lO~~. O€ fra enes••
110:14et tre!ede Aren1 aat·:t".ar. ,. "' ••
• 811' 1 eD .f.t~ d '5 • fra .U~.a1eleeb
aorllphfiDita 'tor c, Y1~t ".~~;a.trækD1A.~"
fnt ~.t ao.n!øetUte b~.ra. et a~tG _tr.
Ilr. ,. ao~ Nt til 'et Iftatlige 811:eltor
lltatr.D.r. ,t "'1.., .~{,1,edo. "011 YilSt ,~ Yea.
beft~~o kortplRD.

ra ~et at '1e~11al8een'1tuttita ost.t-
tø!. areu ..~~der ikke opf.rel \a1'1.1l1erer,
.der, .kure 0t 11t.a. t,nGl1er a".. ".r \all••
euttcJl1a1eter1etlll t11la~.1.eopf,re8 AOp\
1IJ!t'lJ.pett~ ,~. I15n'ftt-'? anal.

P!~lorethar .'.ul .~'~a1.\.r1et
eoa f.llaN·~kommaeDer tor .1r.
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.tr.er. ,(! o~,k
~ 81..,.~bBtfolB.

l'er p'.:.l.pf'er: ~lA" IMtr._ro ••• mtat
- b3r,r.-lla1Cl .I. eA .. tGt.aa~ &t f,.:!5 • In
.tlADlme~at.DO~~ ••

P! det af blrr~.111l1~$on1.w\tea oatet-
,o(!e 1LN~1 .... ".J" ll';]te Oflftmtr 1tlSJllar.er,
'-roe.r, .nN o, .11øa. L~.11.J'a\ d.r .\1••
eta,.a1alet1rrlet. t.11la~.1•• ophrve aoegt
.18&1~ate1 p~ ~te areal.

'rAtaleNt bnT .~ ... 1 st8temlAlo1.t'lriet
e. f:.l1~~::" kO~I~ by~rtor 81a.

~propT1.tl08Gk~ ••100~ft1 huDbOl~ til lov øf l~. aovQC~r
194) oa ctlular, ......

bhahAva. ~.D 1~. oktobt:l'r19~J.
?~r..;'.

(.lea.) Poul J...a~.n.D

lalf.rt. 1 d3f'hof''i1Stor "'fjt.,kN~e ar. :', h1>.2,Dh.G1f'U .. te .or~n
'blf'k, •• n U. elctobar 195:>.

L,f1t
(81,..) L.....

El ~~r0:-;:::,:",r:--~:cmrrl~:~:Jn~n
i Henhclu u Le" ,~ 13. t::::.:c:r.ILo;' 1Q40

om Stianlæg m. v.

J1"MM< .Jui4 "11
{llU~
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3 O NOV. 1977
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REG. NR.

Matr. nr. 5 dd

Kgs. Lyngby by og ~ogn.

STEMPELMÆRKE
Lynaby

KUN GYLDIGT MED Af STEMPLING AF
DOM M (AKO N T o R fTS KAS S l K ON T ROlAPPA RAT

Anmelder:

D E K L A R A T ION

B. Brieghel
Advokat

Strandgade 26
1401 København K

Telf. 01-570755

I anledning af udstyknin2, df matr. nr. S dd, Kgs. Lynp,by

by og sogn, hvorved ejendommen deles i to parceller, erklærer

undertegnede ej er s ig herved illclfof'stcie t med , at der' P:l e j eIlcJom-
men piHægges fØlgende servituL:

I en bredde uf 5 m langs den pJ ejendommen fastlagte
fredskovslinie, er der forbudt:

a. Clt opfØre bygninger, boder, skure eller anbringe

clndr'e indretninger, sum kuJl virke skæmmende.

b. Clt foret ase CJfgY'clvning cll('Or opfyldning df det

naturlige terræn eller dt henkdste affald herpå.

PåtiJ.leret tilkommer fredningsneEvnet og LY11Sby-T:1I'bæk kommu-
nalbestyrelse.

Med hensyn til dl; ejendommel) p~.ihvil('ndc; sCl'vitutlCl' ug grund-
byrder henvises til c:jendOJllJncll'J bl.lel i. t.ingbogen.

Dato: S/\"~-1)·

Som ejer af mLJtr. 111'. !) del - KI',"" i'Y11Chy by u)!, f.o[',n -

l/l {./c ( .{{ c. C]J i. '\.....................................................

IV e n d



HY/IS

Bygningsmyndigheden meddeler herved tilladelse til, at foran-
'stående deklaration tinglyses.

LYNGBY-TAARBÆK KO~~UNALBESTYRELSE, den 24. november 1977.
E. B.

,: ,..
-7 ,',I /, ~/

(j// ,~1tdl1/'(1/. {f tv \;IJ..t/o. Hy lested
bygningsinspektør.

,I'.
•

l"JQtøre [ degbl)rpn fOl rctsi<tr.u~ r!r, ~!
l:fnqby rnls 3. i:td_

,
"
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l'1olr nr Sd.d

!fangens Lyngb!J by
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01226.00

Dispensationer i perioden: 23-06-1988
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2 p~ JmU ~~~g REG.NR.

U D S K R I F T
A F

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1988 den 23.juni kl. 14.00 afholdt Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds møde på Lyngby-Taarbæk rådhus, hvor

da foretoges:

F.S. 54/1988: Ansøgning om tilladelse til op-

førelse af en tilbygning på ejen-

dommen matr. nr. 5 hq Kgs. Lyngby,

Caroline Amalievej 87.

Deklaration tinglyst 12. august

1949 og åbyggelinie.

Nævnet var mødt således:

l) formanden, civildommer I. Heide-Jørgensen.

2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, gårdejer Poul

Jensen.

3) det af Lyngby-Taarbæk kommune udpegede medlem af nævnet, kommu-

nalbestyrelsesmedlem, restauratør Jørn Bak Sørensen.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 17. maj 1988 fra Lyngby-Taarbæk kommune til nævnet.

2) fotokopi af skrivelse af 15. april 1988 fra arkitekt Lars Het-

land og viceinspektør Ole Hetland til Lyngby-Taarbæk kommune.

3) 4 kortbilag.
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4) indkaldelse.
5) skrivelse af 16. juni 1988 fra Københavns amt, teknisk forvalt-

ning til nævnet.

For Lyngby-Taarbæk kommune mødte Niels Georg Kristensen,

bygningsinspektoratet.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte

fru Degerbøl Hansen.

For Hovedstadsrådet mødte landinspektør Ole Nørgaard, der

bemærkede, at han i dag tillige giver møde for Skov- og Natursty-
relsen.

Statsskovrider K. Waage Sørensen var mødt.

Ole Hetland var mødt sammen med arkitekt Jan Knudsen.

Københavns amt, teknisk forvaltning, havde meddelt, at

de ikke ville lade sig repræsentere, idet de ikke havde bemærkninger
til sagen.

Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til
mødets afholdelse.

Niels Georg Kristensen, Lyngby-Taarbæk kommune, oplyste,

at arealet i kommuneplanen er udlagt som landskabsområde, der kun

tillader mindre udvidelser af bebygggelsen. Kommunen kan på betin-

gelse af, at ejendommen fortsat har status som eenfamiliebolig, så-

ledes at en bestemmelse herom tinglyses på ejendommen, anbefale den

påtænkte udvidelse. I projektet indgår, at der skal etableres en 60 m2

stor kælder, hvilket indebærer, at der skal udgraves megen jord. Der

må ikke ske planering eller terrænregulering på andragerens grund.



•

Kommunen efterlyste en plan for, hvorledes andrageren vil

disponere over jorden, der skal bort fra arealet.
Landinspektør Ole Nørgaard, Hovedstadsrådet, begærede sagen

udsat på forelæggelse for nævnet af andragerens planer vedrørende

den opgravede jordmængde, men havde ingen bemærkninger til bebyg-

gelsen.

Statsskovrider K. Waage Sørensen bemærkede, at han fandt,

at projektet var smukt og havde efter besigtigelse ingen bemærknin-

ger til projektet. Dog måtte det være en betingelse, at den udgravede

~) jord blev fjernet. Statsskovrider K. Waage Sørensen bemærkede, at

en tilladelse ikke vil kunne danne præcedens i området.

Fru Degerbøl Hansen, Danmarks Naturfredningsforening, lokal-

komite, fandt udvidelsen "lovlig stor", idet der i realiteten er tale

om et tofamiliehus og tilsluttede sig de fremsatte bemærkninger ved-

rørende jordudgravningen.

Nævnets medlemmer voterede og var enige om at meddele tilla-

delse til det ansøgte på betingelse af, at der udarbejdes en plan over,

hvorledes andrageren vil disponere over den udgravede jord, hvilken

plan skal godkendes af Lyngby-Taarbæk kommune og fredningsnævnet.

Sagen udsat.

Mødet sluttet.

l. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Poul Jensen. Jørn Bak Sørensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes:

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds,
Gentofte civilret

Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
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